แบบคำขอใชบริการสินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ าศัย
สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย
สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย Refinance
สินเชื่อบานคือเงิน My Home My Cash
สินเชื่อบานคือเงิน My Home My Cash เพื่อธุรกิจ
สินเชื่อบานไดเพิ่ม Home Loan Top Up
สินเชื่อบานคือเงิน My Home My Cash Top Up
สินเชื่ออื่น (ระบุ) ......................................................

ผูกูที่ 1
ผูกูที่ 2

ผูกูที่ 3

ผูกูที่ 4

กรณีเปนผูกูรวม/ผูค้ำประกัน (ระบุความสัมพันธกับผูกูที่ 1)

ผูยื่นคำขอ
บุคคลธรรมดา
คำนำหนาชื่อ
นาย
นาง
นางสาว
อื่นๆ (ระบุ) ......................................................................................................
ชื่อผูยื่นคำขอภาษาไทย ..................................................................................................................................................................................
ชื่อผูยื่นคำขอภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ ใหญ) .....................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ป เกิด (พ.ศ.)
เพศ
ชาย
หญิง สัญชาติ
ไทย
อื่น ๆ (ระบุ).................
บัตรประจำตัวประชาชน
วัน/เดือน/ป บัตรหมดอายุ (พ.ศ.)
กรณีลูกคาเปนชาวตางชาติ หนังสือเดินทาง บัตรตางดาว เลขที่ ....................................................................................................
วัน/เดือน/ป บัตรหมดอายุ (พ.ศ.)
นิติบุคคล
คำนำหนาชื่อ
บจ.
หจก.
หสน.
บมจ.
อื่นๆ (ระบุ) ..........................................................................................
ชื่อนิติบุคคล ................................................................................... Juristic Name .....................................................................................
เอกสารอางอิง
ทะเบียนนิติบุคคล
หนังสือจดทะเบียน
เลขที่ ....................................................................................................... วัน/เดือน/ปจดทะเบียน (พ.ศ.)

ที่อยูตามทะเบียนบาน/ที่อยูตามบัตรประชาชน

APP-MG V.032021

Home Address (for foreigner regarding passport) (กรณีลูกคาเปนชาวตางชาติตองระบุที่อยูตามสัญชาติ)
Full Name .......................................................................................................................................................................................................
Home Land ....................................................................................................................................................................................................
Address No. ............................................................... Sub district ....................................... District ........................................................
Province / State / Country .................................................................................................... Postal code ................................................
อาชีพ

พนักงานบริษัท
ขาราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
แพทย
อาจารย
แมบาน/พอบาน
ประกอบธุรกิจสวนตัว (ระบุ) ..................................................

ฐานะการเงินและทรัพยสิน
แหลงที่มาของรายได

นักเรียน / นักศึกษา
วิชาชีพอิสระ (ระบุ) ......................................
อื่น ๆ (ระบุ) ..................................................

บาน/คอนโดมิเนียม
ที่ดิน
รถยนต ตราสารทางการเงิน อื่นๆ...........................................
จำนวนบาน/คอนโดมิเนียมที่ลูกคายังผอนชำระอยู ......... หลัง/หอง
มูลคารวมประมาณ .................................................. บาท
เงินฝาก............................................. บาท
ประเทศไทย
ประเทศอื่น (ระบุ) .....................................................................................................

BOI ใหการสนับสนุน
ใช
ไมใช
วัตถุประสงค ในการดำเนินกิจการ ................................................................... เลขประจำตัวผูเสียภาษี ..........................................................

ชื่อรานคา / สถานประกอบการ ..................................... ปที่เริ่มทำธุรกิจ ............ มูลคายอดขายตอป .............. จำนวนพนักงาน ............ คน
ทรัพยสินถาวรสุทธิ สิ่งปลูกสราง มูลคา ................................ บาท เครื่องจักร มูลคา ............................. บาท อื่น ๆ มูลคา ............... บาท
Supplier รายใหญ ไดแก 1 ....................................................... เลขทะเบียนนิติบุคคล ................................. ซื้อสินคา ......... % ของยอดซื้อ
2 ....................................................... เลขทะเบียนนิติบุคคล ................................. ซื้อสินคา ......... % ของยอดซื้อ
3 ....................................................... เลขทะเบียนนิติบุคคล ................................. ซื้อสินคา ......... % ของยอดซื้อ
ซื้อเงินสด .......... % ของยอดซื้อ ซื้อเชื่อ .......... % ของยอดซื้อ ไดเครดิตเทอม .......... วัน ยอดคงเหลือเจาหนี้การคา ........................... บาท
ลูกคารายใหญ ไดแก 1 ........................................................ เลขทะเบียนนิติบุคคล ................................. ขายสินคา ......... % ของยอดขาย
2 ........................................................ เลขทะเบียนนิติบุคคล ................................. ขายสินคา ......... % ของยอดขาย
3 ........................................................ เลขทะเบียนนิติบุคคล ................................. ขายสินคา ......... % ของยอดขาย

ขายเงินสด ........ % ของยอดซื้อ
สวนลดการคา ........ %
ตนทุนขายตอเดือน .......... บาท
อายุวงเงินกูระยะยาว .......... ป

ขายเชื่อ ........ % ของยอดซื้อ ไดเครดิตเทอม ......... วัน ยอดคงเหลือลูกหนี้การคา .................... บาท
มูลคาสต็อคสินคา ................ บาท ระยะเวลาสต็อกเฉลี่ย ......... วัน ยอดขายตอเดือน ................ บาท
คาใชจายตอเดือน ................ บาท ภาระหนี้ตอเดือน ............. บาท ดอกเบี้ยจายตอเดือน ............ บาท
ระยะทางของสถานประกอบการหางจากสาขาธนาคารที่ขอสินเชื่อ ............................................ กิโลเมตร

สวนที่ 6 | ชองทางใหธนาคารติดตอ และจัดสงหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกูยืม
ตามทีอ่ ยูท ะเบียนบาน

ตามทีอ่ ยูป จ จุบนั
ตามทีอ่ ยูส ถานทีท่ ำงาน/ทีต่ ง้ั กิจการ
(โปรดระบุดว ยตัวบรรจง)

ตามทีอ่ ยูห ลักประกัน

สวนที่ 7 | การจัดสงใบเสร็จรับเงิน กรณีชำระเงินผานชองทางอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแจงการสงขอมูล/ประวัตกิ ารชำระสินเชือ่ (ขอมูลเครดิต)
ใหแกบริษทั ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด (โปรดเลือกเพียง 1 ชองทางเทานัน้ )
E-MAIL (ตามทีร่ ะบุในสวนที่ 6)
ไปรษณีย (ตามทีร่ ะบุในสวนที่ 6)
หมายเหตุ : • กรณีเลือก E-mail ธนาคารจะจัดสงใหเฉพาะชองทาง E-Mail เทานั้น • กรณีที่ธนาคารไมสามารถจัดสงใบเสร็จรับเงิน และ/หรือ หนังสือแจงการสงขอมูล/ประวัติการชำระสินเชื่อ
(ขอมูลเครดิต) ทาง E-Mail ได ธนาคารจะดำเนินการจัดสงทางไปรษณียต ามทีอ่ ยูท ่ีไดแจงไว ในสวนที่ 6
หนังสือแจงการสงขอมูล/ประวัติการชำระสินเชื่อ (ขอมูลเครดิต) • หากมีการเปลี่ยนแปลง E-Mail หรือที่อยูที่ไดแจงไว ในสวนที่ 6 โปรดแจงธนาคารใหทราบลวงหนาไมนอยกวา
7 วันทำการ กอนวันที่ 31 ธันวาคมของรอบปนั้นๆ ซีง่ จะมีผลในรอบการสงเอกสารในคราวถัดไป
ใบเสร็จรับเงิน • หากมีการเปลีย่ นแปลง E-Mail หรือทีอ่ ยูท ่ีไดแจงไว ในสวนที่ 6 โปรดแจงธนาคารใหทราบลวงหนากอนวันครบกำหนดชำระคางวด 7 วันทำการ ซีง่ จะมีผลในรอบการสง
เอกสารในคราวถัดไป • กรณีมผี กู รู ว มหลายคน ธนาคารจะสงใบเสร็จรับเงินใหแกผกู ทู ่ี 1 ตามชองทางทีผ่ กู ทู ่ี 1 เลือกเทานัน้ เชน ผูก ทู ่ี 1 เลือกใหสง ทาง E-Mail ธนาคารจะสงใบ
เสร็จรับเงินใหแกผกู ทู ่ี 1 ทาง E-Mail ของผูก ทู ่ี 1
สวนที่ 8 | ขอตกลงและคำรับรองของผูยื่นคำขอ
ขาพเจารับทราบวาการพิจารณาวาจะอนุมัติหรือไมอนุมัติสินเชื่อตามคำขอฉบับนี้ ขึ้นอยูกับหลักเกณฑภายในของธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") โดย
ธนาคารจะเก็บคำขอของขาพเจา และเอกสารประกอบตางๆ ทีข่ า พเจาไดยนื่ ไวกบั ธนาคารเพื่อประกอบการสมัคร และ/หรือ ใชบริการใดๆ ตามทีธ่ นาคารกำหนดไวตามความจำเปน
ซึ่งจะสอดคลองกับระยะเวลาที่กำหนดในประกาศนโยบายความเปนสวนตัวของธนาคารที่ธนาคารไดประกาศผานทางเว็บไซตของธนาคารที่ www.scb.co.th และ/หรือ ชองทางที่
ธนาคารกำหนด ทัง้ นี้ หากขาพเจามีความประสงคขอคืนเอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อทีย่ นื่ ไวตอ ธนาคาร ขาพเจาจะแสดงความประสงคภายใน 30 วัน นับตัง้ แตวนั ทีธ่ นาคาร
แจงผลการไมอนุมตั สิ นิ เชื่อ
เพื่อประโยชนของขาพเจา ธนาคารอาจสงขอมูลขาวสารในเชิงพาณิชย เชน ขอมูลผลิตภัณฑและบริการตางๆ ขอมูลทางการตลาด และรายการสงเสริมการขาย เปนตน
ไปยังทีอ่ ยูอ เิ ล็กทรอนิกสตา งๆ เชน E-mail Address และหมายเลขโทรศัพทมอื ถือ เปนตน โดยขาพเจาสามารถบอกเลิกหรือปฏิเสธการรับขอมูลดังกลาวไดตามชองทางทีธ่ นาคารกำหนด
ขาพเจารับทราบและตกลงยอมรับวา ในกรณีที่ธนาคารมีความจำเปนที่ตองติดตามทวงถามหนี้สินเชื่อจากขาพเจา และ/หรือบุคคลที่สามารถติดตอเพื่อการทวงถามหนี้
ธนาคารอาจดำเนินการดังกลาวดวยตนเอง และ/หรือ อาจมอบหมายใหบุคคลที่ประกอบธุรกิจติดตามทวงถามหนี้เปนผูดำเนินการดังกลาวแทนธนาคารก็ได ทั้งนี้ ในการดำเนินการ
ดังกลาวอาจมีคา ใชจา ยเกิดขึน้ ซึง่ ธนาคารและ/หรือตัวแทนของธนาคารดังกลาวจะแจงใหขา พเจาและ/หรือบุคคลทีส่ ามารถติดตอเพื่อการทวงถามหนีท้ ราบตามประกาศของธนาคาร
ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลที่ใหไวขางตนเปนความจริงทุกประการ และในกรณีที่เปนการขอสินเชื่อเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย ในโครงการของผูประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย
ขาพเจารับทราบวา ผูประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยดังกลาวจะสงและ/หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลและขอมูลอื่นของขาพเจาใหแกธนาคารผานชองทางของธนาคารหรือผาน
Platform ของผู ใหบริการ Platform ที่ผูประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยและธนาคารมีขอตกลงอยูกับผู ใหบริการ Platform เพื่อนำสงรายละเอียดประกอบการพิจารณาสินเชื่อ และ
ธนาคารจะสงและ/หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลและขอมูลสินเชื่อของขาพเจาใหแกผปู ระกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยและ/หรือผู ใหบริการ Platform เพื่อใหขา พเจาสามารถดำเนินการ
ซื้อและรับโอนอสังหาริมทรัพย ทั้งนี้ โปรดอานเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเปนสวนตัวของผูประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย และผู ใหบริการ Platform ไดที่ชองทางที่
ผูประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยหรือผู ใหบริการ Platform กำหนด (แลวแตกรณี)
โปรดอานเพิม่ เติมเกีย่ วกับประกาศนโยบายความเปนสวนตัวของธนาคารอยางละเอียด เพื่อเขาใจถึงวิธกี ารทีธ่ นาคารเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
ของทานและสิทธิของทานที่เว็บไซตของธนาคาร www.scb.co.th
• การทำประกันภัยไมมีผลตอการอนุมัติสินเชื่อ (ยกเวนประกันอัคคีภัย)
• ลูกคามีสิทธิเลือกทำประกันอัคคีภัยกับบริษัทประกันภัยที่ธนาคารเสนอหรือบริษัทประกันภัยอื่นก็ ได ตามความสมัครใจของลูกคา
• หากผิดนัดชำระ จะถูกคิดดอกเบี้ยผิดนัด และอาจมีคาทวงหนี้
• กรณีที่เปนการกูยืมเพื่อวัตถุประสงคที่อยูอาศัย หากผิดวัตถุประสงค เชน นำไปใหเชาหรือนำไปใช ในลักษณะเชิงพาณิชย
หากฝาฝนธนาคารอาจบอกเลิกสัญญาและเรียกใหชำระหนี้คืนทั้งหมด
• ลูกคาควรเขาใจผลิตภัณฑ และเงื่อนไขกอนตัดสินใจลงชื่อ หากสงสัยใหติดตอเจาหนาที่ หรือ SCB Call Center โทร 02 777 7777
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การใหความยินยอมในการเปดเผยขอมูลดอกเบี้ยเงินกูยืมเพื่อซื้อ เชาซื้อ หรือสรางที่อยูอาศัย (ล.ย.02) ใหแกกรมสรรพากร
ยินยอม
ไมยนิ ยอม
กรณีผูกูเลือก “ยินยอม” ผูกูตกลงยินยอมใหธนาคารเปดเผยขอมูลเลขประจำตัวประชาชน ชื่อ นามสกุล ขอมูลเกี่ยวกับผูกู สินเชื่อ และหลักประกัน
ตามคำขอใชบริการสินเชื่อเพื่อทีอ่ ยูอ าศัย/สัญญากูเ งินทีผ่ กู ทู ำไวกบั ธนาคาร ใหแกกรมสรรพากร เพื่อใช ในการลดหยอนภาษีเงินไดบคุ คลธรรมดา และใชประกอบการ
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบคุ คลธรรมดาของผูก ตู ง้ั แตปภ าษี 2564 เปนตนไป จนกวาผูก จู ะไดแจงยกเลิกหรือเปลีย่ นแปลงเปนลายลักษณอกั ษรตามวิธกี าร
และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ ผูกูรับทราบและเขาใจดีแลววาการใชสิทธิลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตองเปนไปตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนดไว
กรณีผูกูเลือก “ไมยินยอม” ธนาคารจะไมสามารถนำสงขอมูลของผูกู ใหแกกรมสรรพากรเพื่อประโยชน ในการใชสิทธิลดหยอนภาษีของผูกูได

ลงชื่อ ...................................................................................................... ผูกู
(......................................................................................................)

เอกสารรับทราบสิทธิเรื่องการทำประกันอัคคีภัยและประกันชีวิตคุมครองวงเงินสินเชื่อ (Checklist)
ชื่อผูก ู ......................................................................................................................... นามสกุล .......................................................................................................
พนักงานขายไดแจงขอมูลและรายละเอียดในเรื่องการทำประกันอัคคีภยั และประกันชีวติ คุม ครองสินเชื่อฯ ดังตอไปนี้ ใหแกผกู ทู ราบครบถวนแลว
ชื่อ-นามสกุล และเลขที่ใบอนุญาตนายหนาประกันภัยของพนักงานขาย
ผูก มู สี ทิ ธิทจ่ี ะเลือกทำประกันอัคคีภยั และ/หรือประกันชีวติ คุม ครองวงเงินสินเชื่อกับบริษทั ประกันรายใดก็ไดตามความสมัครใจของผูก ู
ทุนประกันอัคคีภยั ตองเปนไปตามราคาประเมินสิง่ ปลูกสราง (ราคาประเมินสิง่ ปลูกสราง หมายความถึงราคาประเมินสิง่ ปลูกสรางตามสภาพ
ทีแ่ ทจริง หรือตามมูลคาทีป่ ลูกสรางใหม (ทุนทดแทน)) และจะตองมีระยะเวลาเอาประกันภัยตลอดระยะเวลาเงินกู
ธนาคารไมไดบงั คับใหผกู ตู อ งทำประกันชีวติ คุม ครองวงเงินสินเชื่อ (Credit Life) การทำประกันชีวติ คุม ครองวงเงินสินเชื่อเปนสิทธิของผูก ู
ในการเลือกทำหรือไมก็ได และไมมผี ลตอการพิจารณาอนุมตั สิ นิ เชื่อของธนาคารแตอยางใด แตหากผูก เู ลือกทีจ่ ะทำประกันชีวติ คุม ครองวงเงิน
สินเชื่อกับบริษทั ประกันทีธ่ นาคารแนะนำผูก จู ะไดรบั อัตราดอกเบีย้ ของวงเงินกูต ำ่ กวาอัตราดอกเบีย้ สำหรับลูกคาทัว่ ไป

ลงชื่อ ...................................................................................................... ผูกู
(......................................................................................................)

สำหรับพนักงานธนาคารเทานั้น

ลงชื่อ ................................................................................................ พนักงานขาย
(................................................................................................)
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ขาพเจาตกลงยินยอมให บริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด (บริษัท) เปดเผยหรือใหขอมูลของขาพเจาแก ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเปน
สมาชิกหรือผู ใชบริการของบริษทั เพือ่ ประโยชน ในการวิเคราะหสนิ เชือ่ การออกบัตรเครดิต ตามคำขอสินเชือ่ / ขอออกบัตรเครดิตของขาพเจาที่ใหไวกบั ธนาคารดังกลาว
ขางตนรวมทั้งเพื่อประโยชน ในการทบทวนสินเชื่อ ตออายุสัญญาสินเชื่อ / บัตรเครดิต การบริหารและปองกันความเสี่ยงตามขอกำหนดของธนาคารแหงประเทศไทย
และใหถือวาคูฉบับ และบรรดาสำเนา ภาพถาย ขอมูลอิเล็กทรอนิกส หรือโทรสารที่ทำสำเนาขึ้นจากหนังสือใหความยินยอมฉบับนี้ โดยการถายสำเนา ถายภาพหรือ
บันทึกไวไมวาในรูปแบบใดๆ เปนหลักฐานในการใหความยินยอมของขาพเจาเชนเดียวกัน
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Home Loan App.

Ë¹Ñ§Ê×ÍãËŒ¤ÇÒÁÂÔ¹ÂÍÁà¾×èÍÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤·Ò§¡ÒÃμÅÒ´
¢ŒÒ¾à¨ŒÒ¹ÒÂ / ¹Ò§ / ¹Ò§ÊÒÇ.............................................................................................¹ÒÁÊ¡ØÅ........................................................................................................
àÅ¢»ÃÐ¨ÓμÑÇ»ÃÐªÒª¹

-

-

-

Ë¹Ñ§Ê×Íà´Ô¹·Ò§ àÅ¢·Õè ..........................................................................................................ÍÍ¡ãËŒâ´Â (»ÃÐà·È) ......................................................................
Ë¹Ñ§Ê×ÍÊÓ¤ÑÞ / ºÑμÃ»ÃÐ¨ÓμÑÇ¤¹μ‹Ò§´ŒÒÇ àÅ¢·Õè .........................................................................................................................................................................
μ¡Å§ÂÔ¹ÂÍÁãËŒ¸¹Ò¤ÒÃä·Â¾Ò³ÔªÂ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) (“¸¹Ò¤ÒÃ”) à¡çºÃÇºÃÇÁáÅÐãªŒ¢ŒÍÁÙÅÊ‹Ç¹ºØ¤¤Å¢Í§¢ŒÒ¾à¨ŒÒã¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáÅÐÇÔà¤ÃÒÐË¢ŒÍÁÙÅÊ‹Ç¹ºØ¤¤Å
¢Í§¢ŒÒ¾à¨ŒÒ à¾×èÍ»ÃÐâÂª¹ÊÙ§ÊØ´ã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¼ÅÔμÀÑ³±áÅÐºÃÔ¡ÒÃ·ÕèμÍºÊ¹Í§¤ÇÒÁμŒÍ§¡ÒÃ¢Í§¢ŒÒ¾à¨ŒÒÍÂ‹Ò§á·Œ¨ÃÔ§ ÃÇÁ·Ñé§μÔ´μ‹Í¢ŒÒ¾à¨ŒÒà¾×èÍàÊ¹Í¼ÅÔμÀÑ³±
ºÃÔ¡ÒÃ áÅÐÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹·ÕèàËÁÒÐÊÁá¡‹¢ŒÒ¾à¨ŒÒâ´Âà©¾ÒÐ

ÂÔ¹ÂÍÁ

Å§¹ÒÁ......................................................................... ÅÒÂÁ×Íª×èÍ
(
) μÑÇºÃÃ¨§
¼ÙŒãËŒ¤ÇÒÁÂÔ¹ÂÍÁ
ÇÑ¹·Õè ............../ ............................... / ........................
(ÇÑ¹·Õè)

(à´×Í¹)

äÁ‹ÂÔ¹ÂÍÁ

................................................................................ ¾ÂÒ¹ (à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè¸¹Ò¤ÒÃ)
(
) μÑÇºÃÃ¨§
ÃËÑÊ¾¹Ñ¡§Ò¹: ....................................... ÃËÑÊÊÒ¢Ò: ....................................

(»‚¾.È.)

â»Ã´Í‹Ò¹à¾ÔèÁàμÔÁà¡ÕèÂÇ¡Ñº»ÃÐ¡ÒÈ¹âÂºÒÂ¤ÇÒÁà»š¹Ê‹Ç¹μÑÇ¢Í§¸¹Ò¤ÒÃÍÂ‹Ò§ÅÐàÍÕÂ´ à¾×èÍà¢ŒÒã¨¶Ö§ÇÔ¸Õ¡ÒÃ·Õè¸¹Ò¤ÒÃà¡çºÃÇºÃÇÁ ãªŒ áÅÐ
à»´à¼Â¢ŒÍÁÙÅÊ‹Ç¹ºØ¤¤Å¢Í§·‹Ò¹ áÅÐÊÔ·¸Ô¢Í§·‹Ò¹·ÕèàÇçºä«μ¢Í§¸¹Ò¤ÒÃ www.scb.co.th
(G00100)
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หนังสือฉบับนี้ไมมีผลตอการพิจารณาการใหบริการผลิตภัณฑหรือใหสินเชื่อ

Home Loan App.

Ë¹Ñ§Ê×ÍãËŒ¤ÇÒÁÂÔ¹ÂÍÁã¹¡ÒÃà»´à¼Â¢ŒÍÁÙÅà¾×èÍÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤·Ò§¡ÒÃμÅÒ´
¡Ã³ÕºØ¤¤Å¸ÃÃÁ´Ò
¹ÒÂ / ¹Ò§ / ¹Ò§ÊÒÇ.............................................................................................¹ÒÁÊ¡ØÅ.......................................................................................................................
àÅ¢»ÃÐ¨ÓμÑÇ»ÃÐªÒª¹
Ë¹Ñ§Ê×Íà´Ô¹·Ò§ àÅ¢·Õè ..........................................................................................................ÍÍ¡ãËŒâ´Â (»ÃÐà·È) ......................................................................
Ë¹Ñ§Ê×ÍÊÓ¤ÑÞ / ºÑμÃ»ÃÐ¨ÓμÑÇ¤¹μ‹Ò§´ŒÒÇ àÅ¢·Õè .........................................................................................................................................................................
¡Ã³Õ¹ÔμÔºØ¤¤Å
ª×èÍ¹ÔμÔºØ¤¤Å .......................................................................................................................................................................................................................................................
àÅ¢·ÐàºÕÂ¹¹ÔμÔºØ¤¤Å / àÅ¢ÍŒÒ§ÍÔ§Í×è¹
¢ŒÒ¾à¨ŒÒμ¡Å§ÂÔ¹ÂÍÁãËŒ¸¹Ò¤ÒÃä·Â¾Ò³ÔªÂ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) (“¸¹Ò¤ÒÃ”) à»´à¼Â¢ŒÍÁÙÅÊ‹Ç¹ºØ¤¤ÅáÅÐ¢ŒÍÁÙÅã´æ ¢Í§¢ŒÒ¾à¨ŒÒ ãËŒá¡‹ºÃÔÉ·Ñ ã¹¡ÅØÁ‹ ¸ØÃ¡Ô¨
·Ò§¡ÒÃà§Ô¹¢Í§¸¹Ò¤ÒÃ* áÅÐ¾Ñ¹¸ÁÔμÃ·Ò§¸ØÃ¡Ô¨·Õàè ª×Íè ¶×Íä´Œ¢Í§¸¹Ò¤ÒÃ** à¾×Íè ÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤´§Ñ ¹Õé (1) ÇÔ¨ÂÑ áÅÐÇÔà¤ÃÒÐË¢ÍŒ ÁÙÅÊ‹Ç¹ºØ¤¤ÅáÅÐ¢ŒÍÁÙÅã´æ
¢Í§¢ŒÒ¾à¨ŒÒà¾×Íè »ÃÐâÂª¹Ê§Ù ÊØ´ã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¼ÅÔμÀÑ³±áÅÐºÃÔ¡ÒÃ·Õμè ÍºÊ¹Í§¤ÇÒÁμŒÍ§¡ÒÃ¢Í§¢ŒÒ¾à¨ŒÒÍÂ‹Ò§á·Œ¨ÃÔ§ áÅÐ (2) μÔ´μ‹Í¢ŒÒ¾à¨ŒÒà¾×Íè
àÊ¹Í¼ÅÔμÀÑ³± ºÃÔ¡ÒÃ áÅÐÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹·ÕèàËÁÒÐÊÁá¡‹¢ŒÒ¾à¨ŒÒâ´Âà©¾ÒÐ
·Ñé§¹Õé ¢ŒÒ¾à¨ŒÒÊÒÁÒÃ¶á¨Œ§Â¡àÅÔ¡¡ÒÃãËŒ¤ÇÒÁÂÔ¹ÂÍÁ´Ñ§¡Å‹ÒÇàÁ×èÍã´¡çä´Œ¼‹Ò¹ SCB Easy Application ÊÒ¢Ò¢Í§¸¹Ò¤ÒÃ SCB Call Center â·Ã.02-777-7777
áÅÐ/ËÃ×Íª‹Í§·Ò§·Õè¸¹Ò¤ÒÃ¡ÓË¹´ã¹ÀÒÂË¹ŒÒ â´ÂÊÒÁÒÃ¶´ÙÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ª‹Í§·Ò§¡ÒÃÂ¡àÅÔ¡¡ÒÃãËŒ¤ÇÒÁÂÔ¹ÂÍÁä´Œ·Õè»ÃÐ¡ÒÈ¹âÂºÒÂ¤ÇÒÁà»š¹Ê‹Ç¹μÑÇ¢Í§¸¹Ò¤ÒÃ
ÂÔ¹ÂÍÁ
äÁ‹ÂÔ¹ÂÍÁ
Å§¹ÒÁ......................................................................... ÅÒÂÁ×Íª×èÍ
(
) μÑÇºÃÃ¨§
¼ÙŒãËŒ¤ÇÒÁÂÔ¹ÂÍÁ
ÇÑ¹·Õè ............../ ............................... / ........................
(ÇÑ¹·Õè)

(à´×Í¹)

(»‚¾.È.)

................................................................................ ¾ÂÒ¹ (à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè¸¹Ò¤ÒÃ)
(
) μÑÇºÃÃ¨§
ÃËÑÊ¾¹Ñ¡§Ò¹: ....................................... ÃËÑÊÊÒ¢Ò: ....................................

*ºÃÔÉÑ·ã¹¡ÅØ‹Á¸ØÃ¡Ô¨·Ò§¡ÒÃà§Ô¹¢Í§¸¹Ò¤ÒÃ ÊÒÁÒÃ¶´ÙÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ä´Œ·èÕ https://www.scb.co.th/th/about-us/aﬃliates-financial-business-group.html
**¾Ñ¹¸ÁÔμÃ·Ò§¸ØÃ¡Ô¨·Õàè ª×Íè ¶×Íä´Œ¢Í§¸¹Ò¤ÒÃ ä´Œá¡‹ ¸ØÃ¡Ô¨»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ «Ö§è ¢³Ð¹Õé ¤×Í ºÃÔÉ·Ñ àÍ¿´ÑººÅÔÇ´Õ »ÃÐ¡Ñ¹ªÕÇμÔ ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) áÅÐ ºÃÔÉ·Ñ ªÑººÊÒÁÑ¤¤Õ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)
·Ñé§¹Õé â»Ã´Í‹Ò¹à¾ÔèÁàμÔÁà¡ÕèÂÇ¡Ñº»ÃÐ¡ÒÈ¹âÂºÒÂ¤ÇÒÁà»š¹Ê‹Ç¹μÑÇ¢Í§ºÃÔÉÑ·ã¹¡ÅØ‹Á¸ØÃ¡Ô¨·Ò§¡ÒÃà§Ô¹¢Í§¸¹Ò¤ÒÃáÅÐ¾Ñ¹¸ÁÔμÃ·Ò§¸ØÃ¡Ô¨·Õèàª×èÍ¶×Íä´Œ¢Í§¸¹Ò¤ÒÃ
·ÕèàÇçºä«μËÃ×Íª‹Í§·Ò§Í×è¹ã´·ÕèºÃÔÉÑ·ã¹¡ÅØ‹Á¸ØÃ¡Ô¨·Ò§¡ÒÃà§Ô¹¢Í§¸¹Ò¤ÒÃáÅÐ¾Ñ¹¸ÁÔμÃ·Ò§¸ØÃ¡Ô¨·Õèàª×èÍ¶×Íä´Œ¢Í§¸¹Ò¤ÒÃ´Ñ§¡Å‹ÒÇ¡ÓË¹´
ËÁÒÂàËμØ : ¡Ã³Õà¾ÔèÁàμÔÁ¼ÙŒÃÑº¢ŒÍÁÙÅã¹ÀÒÂË¹ŒÒ ¸¹Ò¤ÒÃ¨Ð´Óà¹Ô¹¡ÒÃãËŒà»š¹ä»μÒÁÇÔ¸Õ¡ÒÃ·Õè¸¹Ò¤ÒÃáË‹§»ÃÐà·Èä·Â»ÃÐ¡ÒÈ¡ÓË¹´ áÅÐ/ËÃ×ÍãËŒà»š¹ä»μÒÁ
¡®ËÁÒÂÍ×è¹æ ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§
â»Ã´Í‹Ò¹à¾ÔÁè àμÔÁà¡ÕÂè Ç¡Ñº»ÃÐ¡ÒÈ¹âÂºÒÂ¤ÇÒÁà»š¹Ê‹Ç¹μÑÇ¢Í§¸¹Ò¤ÒÃÍÂ‹Ò§ÅÐàÍÕÂ´ à¾×Íè à¢ŒÒã¨¶Ö§ÇÔ¸¡Õ ÒÃ·Õ¸è ¹Ò¤ÒÃà¡çºÃÇºÃÇÁ ãªŒ áÅÐà»´à¼Â
¢ŒÍÁÙÅÊ‹Ç¹ºØ¤¤Å¢Í§·‹Ò¹áÅÐÊÔ·¸Ô¢Í§·‹Ò¹·ÕèàÇçºä«μ¢Í§¸¹Ò¤ÒÃ www.scb.co.th

(D00300)

หนังสือใหความยินยอมในการนำขอมูลที่ ไดรับจากบริษัทขอมูลเครดิต
มาใชจัดทำแบบจำลองดานเครดิต
ขาพเจาเขาใจถึงการนำขอมูลไปใชจัดทำแบบจำลองดานเครดิต และยินยอมใหธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเปนสมาชิกของบริษัทขอมูล
เครดิต นำขอมูลของขาพเจาที่ไดรับจากบริษัทขอมูลเครดิต เฉพาะสวนที่ไมสามารถระบุตัวตน เชน ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน รวมถึงขอมูลอื่นใด
ที่สามารถระบุวาเปนขาพเจาได ไปใชเปนปจจัยหนึ่งในการจัดทำแบบจำลองดานเครดิตตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิตกำหนดเทานั้น และ
ใหคฉู บับและบรรดาสำเนา ภาพถาย ขอมูลอิเล็กทรอนิกส หรือโทรสาร ที่ไดทำซ้ำขึน้ จากหนังสือใหความยินยอมฉบับนี้ โดยการถายสำเนา ถายภาพ หรือบันทึก
ไวไมวาในรูปแบบใดๆ ใหถือเปนหลักฐานในการใหความยินยอมของขาพเจาเชนเดียวกัน ทั้งนี้ ขาพเจาทราบวาเจาของขอมูลมีสิทธิที่จะใหความยินยอมหรือไมก็ ได
และเมื่อใหความยินยอมแลว เจาของขอมูลจะแจงความประสงคไมใหความยินยอมอีกตอไปก็ ได โดยใหความยินยอมนีม้ ผี ลตลอดไปจนกวาขาพเจาจะแจงยกเลิก
ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777
ลงชื่อ ........................................................................... ผู ใหความยินยอม
(.....................................................................................................) ตัวบรรจง
วันที่ ........... / ......................... / ..................
(วันที่)

(เดือน)

(ปพ.ศ.)

.................................................................................................... พยาน
(...................................................................................................) ตัวบรรจง
รหัสพนักงาน .......................... รหัสสาขา ..........................
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เชน สินเชื่อเพื่อซื้อเฟอรนิเจอร /
สินเชื่อเพื่อทำประกัน MRTA

(อาจมีคางวดเพิ่มเติม)
หากขอสินเชื่ออื่นเพิ่มเติม

วันเริ่มสัญญา

SALESSHEET - MG V.032021

วัน Re-Finance
รวมระยะเวลากู 2 ป 9 เดือน
(ไมถึง 3 ป)

800,000 x 3% = 24,000 บาท

ตัวอยาง วงเงินสินเชื่อ 1,000,000 บาท ยอดสินเชื่อคงเหลือ 800,000 บาท
1 มี.ค. 60
1 ธ.ค. 62
จายเบี้ยปรับ

ปดกอน 3 ปแรกทั้งลูกคาที่ ใช
ลูกคาที่ ใชดอกเบี้ยคงที่ 5 ป
2
ดอกเบี้ยลอยตัวหรือคงที่
และปดกอน 5 ป
เบี้ยปรับ = ยอดสินเชื่อคงเหลือ ณ วันปดบัญชี X อัตราปรับ

*ยกเวนสินเชื่อบานคือเงิน

1

ของวงเงินกู (ไมเกิน 10,000 บาท)

• คาอากรแสตมป 0.05%

ของทุนจำนอง

• คาจดจำนอง 1%

คาใชจายอื่น ๆ

คางวด

คาเบี้ยประกันภัย

ครบปที่ 2

ปดบัญชีเพื่อ Re-Finance มีเบี้ยปรับ 3% ของยอดคงเหลือ*

(ไมรวม VAT)

คาตรวจงวดงาน
กอสราง
1,100 บาท/ครั้ง

(ไมรวม VAT)

คางวด

คาเบี้ยประกันภัย

ครบปที่ 1

แตกตางกันขึ้นกับปจจัย เชน
• ทุนประกัน
• มูลคาทรัพยสิน
• ระยะเวลา

คางวด

คาเบี้ยประกันภัย

เริ่มสัญญา

คาใชจายที่ตองจาย นอกจากคางวด

• ดอกเบี้ยคิดจากเงินตนคงเหลือแบบลดตนลดดอก
• ทำใหงวดแรก ๆ มีดอกเบี้ยเยอะ
เงินตนคงเหลือ
• คางวดชวงแรก เมื่อตัดดอกเบี้ยแลว
จึงเหลือตัดเงินตนไดนอย
ดอกเบี้ย

หลักการผอนชำระ

คางวด

365 = 2,465.75 บาท

x

10%

x

10

365 = 1.37 บาท

เพื่อประโยชนสูงสุดกรุณาผอนชำระรายงวดใหตรงวันที่กำหนด
หากชำระกอนกำหนด อาจทำใหเกิดดอกเบีย้ จากวันทีช่ ำระกอนกำหนด จนถึงวันทีค่ รบกำหนดชำระได

*อัตราดอกเบี้ยผิดนัด คือ อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดตามสัญญา(7% ตอป) + อัตราสวนเพิ่มรอยละ 3 ตอป

รวมดอกเบี้ยที่ตองชำระหากผิดนัด = (A) 2,465.75 + (B) 822.47 = 3,288.22 บาท

B = 821.10 + 1.37 = 822.47 บาท

500

B ดอกเบี้ยผิดนัด = คางวดคางชำระสวนที่เปนเงินตน x อัตราดอกเบี้ย x จำนวนวันที่ผิดนัด (1-10 ก.ค.)

ดอกเบี้ยปกติ = (เงินตนคงเหลือ–คางวดคางชำระสวนทีเ่ ปนเงินตน) x อัตราดอกเบีย้ x จำนวนวันทีผ่ ดิ นัด (1-10 ก.ค.) 365 = 821.10 บาท
(500,000 – 500)
x 6% x
10

นคงเหลือ X อัตราดอกเบี้ย X จำนวนวัน (1-30 มิ.ย.)
A ดอกเบี้ยปกติ = เงินต500,000
X
6%
X
30

และจำนวนวันในงวดนั้น
โดยคิดจากคางวดคางชำระสวนที่เปนเงินตนและคาติดตามทวงถามหนี้ (หากมี)
ตัวอยาง ลูกคามีสินเชื่อเงินกู คงเหลือเงินตน 500,000บาท สัญญาระบุตองผอนชำระทุกวันที่ 1 ของเดือน ใน 1-3 ปแรก
อัตราดอกเบีย้ 6% ตอป และปท่ี 4 เปนตนไป อัตราดอกเบีย้ 7% ตอป อัตราดอกเบีย้ ผิดนัด 10% ตอป* ลูกคาชำระปกติงวด 1 มิ.ย.
แตในงวด 1 ก.ค. ลูกคาไมมาชำระ ซึ่งในงวดที่ชำระมีสวนคางชำระสวนที่เปนเงินตนจำนวน 500 บาท โดยมาชำระในวันที่ 11 ก.ค.
1 มิ.ย.
1 ก.ค. B ผิดนัดชำระ 11 ก.ค.
A ชำระปกติ
ชำระปกติ
ไมมาชำระ
มาชำระ
6%
10%

สูตรการคำนวณ และตัวอยางการคำนวณอัตราดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยปกติ คิดจากเงินตนคงเหลือ หากผิดนัด!! จะถูกคิดดอกเบี้ยผิดนัดสูงสุด ตามประกาศธนาคารตั้งแตเริ่มผิดนัด

5

4

รายวันเปนแบบลดตนลดดอก ตาม
ตอหลักประกัน รอยละ 95
ยอดภาระหนี้คงเหลือของลูกคา
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขธนาคาร
*ธปท. กำหนดใหทุกธนาคารอางอิงราคาซื้อขายจริง จากราคาซื้อขายในสัญญาซื้อขายของกรมที่ดิน (ท.ด.13 ในกรณีที่มีการซื้อขายที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางหรือ อ.ช.23 ในกรณีซื้อขายหองชุด)

คาสำรวจและ
ประเมินหลักประกัน
500-5,000 บาท/ยูนติ

3

2

เพือ่ ใช ในวัตถุประสงคเพือ่ อยูอ าศัยโดยลูกคาตองจำนอง หรือจดทะเบียนสิทธิการเชาทีอ่ ยูอ าศัยดังกลาวเปนหลักประกันการใหสนิ เชือ่ อัตราดอกเบีย้ มีทง้ั แบบคงที่ และลอยตัว (สำหรับลูกคา)
สินเชือ่ บานคือเงิน คือ สินเชือ่ ทีธ่ นาคารใหกยู มื เพือ่ ซอมแซมตอเติมบาน ปลดภาระ คาใชจา ยฉุกเฉินหรือทำตามความฝน โดยการนำอสังหาริมทรัพยมาเปนหลักประกัน
การใหสนิ เชือ่ อัตราดอกเบีย้ มีทง้ั แบบคงที่ และลอยตัว
อัตราดอกเบี้ย และการคำนวณ
วงเงินกูยืม และอัตราสวน
ระยะเวลาการกูยืมสูงสุด 30 ป
ประเภทของการผอนชำระ
ตามประกาศธนาคาร คำนวณแบบ
วงเงินกูยืมสูงสุด*
(อายุลูกคารวมระยะเวลากู ไมเกิน 65 ป)
ผอนชำระทุกเดือน

1 สินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ าศัย คือ สินเชือ่ ทีธ่ นาคารใหกยู มื เพือ่ นำไปซือ้ ซอมแซม หรือปลูกสรางบาน หรือรับโอนสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ าศัยจากสถาบันการเงินอืน่

สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย / สินเชื่อบานคือเงิน

ที่ระบุไว ในกรมธรรมและหากมีทุนประกันสวนที่เหลือจากภาระหนี้จะมอบใหทายาท

ประกันอื่น ๆ เชน ประกันเฟอรนิเจอร

ธนาคารลดลง ในขณะที่ยังชำระหนี้ ไมครบถวนหรือลดลง ธนาคารเห็นความเสี่ยงลดลงจึงตอบแทนดวยการ
ลดอัตราดอกเบี้ยใหกับลูกคา ทั้งนี้ กรณีที่ผูรับประกันภัยปฏิเสธไมรับประกันชีวิตผูกู หรือผูกูยกเลิกเอกสาร
การสมัคร/การขอเอาประกันชีวิต หรือยกเลิกกรมธรรมไมวาดวยเหตุใดหรือดวยวิธีการใดๆ ก็ตาม อัตราดอกเบี้ย
จะถูกปรับเพิ่มเปนอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการชำระใหมแทน

Q : ทำไมทำประกันชีวติ คุม ครองวงเงินสินเชือ
่ แลวถึงไดสว นลดอัตราดอกเบีย้
A : เนื่องจากธนาคารเห็นความสำคัญของการทำประกัน กรณีลูกคาซื้อประกันชีวิต จะชวยทำใหความเสี่ยงของ

ความเสี่ยง ไมตองทิ้งภาระหนี้ ใหกับอีกคน

Q : ใครควรทำประกันชีวิตคุมครองวงเงินสินเชื่อ
A : ลูกหนี้ผูที่มีรายไดหลักของครอบครัว ทั้งนี้หากมีการกูรวม 2 คน ควรทำประกันทั้ง 2 คน เพื่อเปนการลด

ไมมีผลตอการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

Q : ธนาคารบังคับใหลูกคาทำประกันชีวิตคุมครองวงเงินสินเชื่อหรือไม
A : ไมบังคับ เปนทางเลือกของลูกคา ลูกคามีสิทธิเลือกที่จะเลือกทำประกันชีวิตคุมครองวงเงินสินเชื่อหรือไมก็ ได ซึ่ง

ทุนประกันและระยะเวลาคุมครองไดเอง ทั้งนี้หากทำไมเต็มวงเงิน หรือไมครบระยะเวลาเงินกูจะมีความเสี่ยง
ของสินไหมที่ ไมครอบคลุมภาระหนี้ ภาระหนี้จะตกไปที่ทายาทผูเสียชีวิต หากเสียชีวิต เชน ผอนบาน 20 ป
ทำประกัน 10 ป แตในปที่ 11 ผูกูเสียชีวิตจะไมมีความคุมครองเลย กลายเปนภาระหนี้ของทายาท

Q : ลูกคาควรทำประกัน ดวยทุนประกันและระยะเวลาคุมครองเทาไหร
A : ทุนประกันเทากับวงเงินสินเชื่อ และระยะเวลาคุมครองเทากับระยะเวลากู แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับลูกคา สามารถเลือก

(เบี้ยประกันนี้สามารถใชหักลดหยอนภาษีได หากกรมธรรมมีระยะเวลาตั้งแต 10 ปขึ้นไป)

Q : ประโยชนของการทำประกันชีวิตคุมครองวงเงินสินเชื่อบาน
A : กรณีผูขอสินเชื่อเสียชีวิตภาระหนี้จะไมตกไปที่ทายาทผูเสียชีวิต บริษัทประกันเปนผูชำระหนี้แทนตามทุนประกัน

ประกันชีวิตคุมครองวงเงินสินเชื่อบานหากผูกูเสียชีวิตบริษัท
ประกันจะเปนผูรับผิดชอบชำระหนี้แทนผูกูตามเงื่อนไขที่ระบุไว ในกรมธรรม

ประกันที่ไมจำเปนตองทำ
เพื่อขอสินเชื่อแตอาจมีประโยชนกับทาน

SCB Call Center โทร. 02-777-7777 สาขาของธนาคารทั่วประเทศ หรือ www.scb.co.th

ชองทางในการติดตอธนาคาร

• ทางธนาคารจะชวยเปนผูประสานงานการเรียกคาสินไหมทดแทนที่ ไมเปนธรรมใหกับลูกคา
• ธนาคารมีมาตรการชวยเหลือพิเศษ กรณีลูกคาประสบภัยพิบัติ

Q : ขอดีของการทำประกันอัคคีภัยกับบริษัทประกันภัยที่ธนาคารกำหนด
A : • ชวยลดภาระกับลูกคาในการนำสงกรมธรรมปตออายุ

เชน ราคาประเมินสิ่งปลูกสราง 5 ลานบาท ทำทุนประกัน 2.5 ลานบาท แลวไฟไหมมีมูลคาเสียหาย 5 แสนบาท ประกันจะจายคา
สินไหม 2.5 แสนบาท

Q : ทำทุนประกันอัคคีภัยต่ำกวาราคาประเมิน จะเกิดอะไรขึ้น
A : กรณีทำทุนประกันภัยต่ำกวาราคาประเมิน จะไดรับคาสินไหมตามสัดสวนความเสียหายจริง เทียบกับทุนประกันภัย

ใหธนาคารเปนผูรับผลประโยชน และ ตองนำสงกรมธรรมกอนวันเบิกรับเงินกูและสงกรมธรรมปตออายุใหกับ
ธนาคารจนกวาจะมีการไถถอนหลักประกัน

A : ลูกคามีสิทธิเลือกที่จะทำประกันภัยกับบริษัทประกันภัยที่นาเชื่อถือรายอื่น ๆ ไดโดยระบุรายละเอียดในกรมธรรม

กำหนดหรือไม

Q : ธนาคารบังคับลูกคาใหทำประกันอัคคีภัยกับบริษัทประกันภัยที่ธนาคาร

*ตองสอดคลองกับหลักเกณฑที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำหนด

ภัยคุมครองตลอดระยะเวลาเงินกู

Q : ลูกคาตองทำประกันอัคคีภัยดวยทุนประกันและระยะเวลาคุมครองเทาไหร
A : ทุนประกันภัยตามราคาประเมินสิ่งปลูกสราง (ไมรวมที่ดินและรากฐาน) หรือตามที่ธนาคารกำหนด* และทำประกัน

คาสินไหมทดแทนที่ ไดรับจากการประกันภัย ธนาคารจะใหนำมาซอมแซมทรัพยสินที่ ไดเอาประกันภัย
ไวหรือนำมาหักชำระหนี้ที่คางชำระของผูกู ซึ่งหากมีเงินเหลือหลังจากหักชำระหนี้แลว ธนาคารจะคืนเงินที่เหลือ
ใหแกผูกู

Q : ประโยชนของการทำประกันอัคคีภัย
A : ใหความคุมครองความเสียหายตอทรัพยสินที่เกิดขึ้น อันเนื่องจากไฟไหมและภัยอื่น ๆที่ระบุไว ในกรมธรรม โดยเงิน

ความเสียหายจากอัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้น

ประกันอัคคีภัย คุมครองสิ่งปลูกสรางที่เปนหลักประกัน เพื่อบรรเทา

ประกันที่ตองทำเพื่อขอสินเชื่อ

